የኢትዮጵያ ሕዝብ ሊያውቀው የሚገባ ሃቅ
2-18-2017 (Gregorian)
ቁጥር ሁለት።
መርዛማው የአውሮፓውያን ድርጅት የተገንጣዮች መድረክ"Unrepresented Nations and Peoples" ።
የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይም የወጣቱ ትውልድ ማወቅ ካለበት ድርጅቶች አንዱ "Unrepresented Nations and
Peoples" በሚል የሚታወቀውን ውስጡ መርዛማ ድርጅት ነው። ይሄ ድርጅት ብዙ መሰሪ
አላማ እና ስራ ያለው ሲሆን ፡ በ1980 ተጠንሦ በ1991 የቀዝቃዛው ጦርነት ፈረሰ ሲባል እንደ አዲስ ብቅ በማለቱ
ይታወቃል።
ከዚህ በታች ባለው ሊንክ ስትገቡ ገጹ ላይ ሳትቸኩሉ ዝቅ ብላቸው የተለያየ ምልክት ሰንደቅ አላማ ብለው ያስቀመጡትን
ተመልከቱ የኦነግን ምልክት ተጫኑት የሱማሌውንም በዚሁ መልክ የምታነቡትን ስታዩ እንዴት እያደረጉ ታሪክን ብዙ የታሪክ
ምርምር እና ጥናት አድርገው የጻፉትን ሃሰት ነው ብለው ፡ አገር እና ሕዝብ አጥኖ ለቀኝ ገዢዎች አውሮፓውያን በተለይ
ለጀርመን ይሰራ የነበረ የኢትዮጵያ መሪዎች ነቅጥተው ከኢትዮጵያ ምድር ሲያባርሩት ኬኒያ ገብቶ በኬኒያ እሰከዛሬም ጋላ
ተብሎ የሚኖረውን የኬኒያ ሕብረተሰብ በማግባባት ምርምር የሰራው የጻፈውን የሱን ነው የምንቀበለው በሚል እና
ታሪካችንን የምንጽፍበት ፊደል አልነበረንም ታሪካችንን አልጻፍን በአፍ ታአሪክ ብቻ ነበር ታሪክ የምናስተላለፈው ወዘተ
በሚል አዲሱን ትውልድ ያወናብዳሉ። ኦሮሞ መብቱ ይጠበቅ ማለት እና ዴሚክራሲ ይስፈን ኦሮሞው ገበሬው መሬት
አይቀማ የሚለው ጥያቄ የሚደገፍ ነው። ከዛ ውጪ ግን በኢትዮጵያ እየተገዛን ነው መገንጠል እንፈልጋልን ጥያቄ ተቀባየንት
የሌለው ነው በብዙሃኑ የኦሮሞ ሕዝብ በኩል። አገሪቱ የመላው የኢትዮጵያ ሕዝብናት : ኦሮሞ ለብቻው ለኢትዮጵያ ያመጣው
ለውጥ የለም ሁሉም 81 ብሔር በነብስ ወከፍ የተካፈለበት የነጻነት ትግል እና ልማት ፡ ሰራዊት እና እድገት አመራር ነው
እንጂ።
https://en.wikipedia.org/wiki/Unrepresented_Nations_and_Peoples_Organizati
ወጣቱ ትውልድ በተለይ ልብ በል ይሄ ድርጅት እንዴት አድርገው አገር ከፋፋዮች ድምጻቸውን በሃሰት እንደሚያሰሙ እና
ለመገንጠል እሮሮ እንደሚያሰሙ መንገዱን : የአለም ሕዝብ ሊያዳምጣቸው የሚችልበትን ሳይቀር በሚገባ ስልጠና የሚሰጥ
መሆኑን። በዚህ መልክ የተገነጠሉትም ቀደም ብለው አባላቱ የነበሩት ዛሬ መንግስት ተብለው በዚህ በተባበሩት መንግስታት
የጀርባ ድብቅ ተንኮል ከፋፍልህ ግዛ ማሰልጠኛ በሆነው ድርጅት ስም ግባቸውን ያገዥኙትም መልሰው በመንግስትነት አባል
ናቸው። ይሄንን የአውሮፓውያን መንግስታት ማለትም ጀርመን ፡ ፈረንሳይ ፡ ጣሊያን ፡ ቤልጂም ፡ ሆላንድ ፡ እንግሊዝ
እናም ሌሎቹ ጭምር እንደ አውስትራልያ ያሉት የገንዘብ ዱጎማ በማድረግ ከፋፍልህ ግዛው ፕሮግራማቸው በተግባር
እንዲውል ኢትዮጵያን የሚያምሱበት ኦነግ እና የኦጋዴን ነጻ አውጪ ዛሬ አለሳልሶ ወደ ሱማሌነቱ ገብቶ የሱማሌ ነጻ አውጪ
የሚለን በተገንጣይነት ተቀምጠው ቦታ ተሰጥቶአቸው ኢትዮጵያን ቀኝ ገዢ በማለት እንደተቀመጡ ተመልከቱ የሃሰት
ጎተራነታቸውን።
ድል ለኢትዮጵያ።
ከአክብሮት ጋር፡
የኢትዮጵያወርቅ (የሐረርወርቅ) ጋሻው።
በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ የተባለውን አባባል በተግባር በዚህ ገጽ እነሆ።
ካለፈው ይቀጠለ ማብራርያ ፡
ከዚህ በታች ተሁለት ቀን በፊት ባቀረብኩላችሁ ስሜን ዋናው ገጽላይ ባለማስቀመጤ እረስቼው ስለነበረ ይቅርታ ሆኖም
ተጨማሪ ማብራርያ እነሆ።
የሚቀጥለው ፎቶግራፍ የሚያሳየው የኢትዮጵያ ወታደሮችን መሆናቸውን ተረድታችሁ የወያኔ ምልክት እመሃሉ ላይ
ስለሌለው የያዙት ሰንደቅ አላማ እንዳትሞኙ አትታለሉ አስመራ ያለየቱሻ ጦር አይደልም። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ
ወታደሮች በማንኛውም መንግስት ስር ቢሆንም የኢትዮጵያ እንጂ የአጼ ሃይለስላሴ ሰራዊት ፡ የደርግ ሰራዊት፡ አሁንደግሞ

የትግራይ ሕዝብ ነጻ አውጪ ወይም የወያኔ እንዲሁም የኢፒአርዲኤፍ መባል አለበት ብዬ ፈጽሞ አላምንም። ይሄም ሰንደቅ
አላማችን የጃንሆይን ወይም የደርግን መንግስት ጊዜም እንደዛሬው አርማ ሳይይዝ ሰራዊቱ ይይዘው እንደነበረ በአራተኛ
ክፍለጦር እና የመድፈኛ መምሪያ ይታይ የነበረ ነው። ለስልጠና ግዴታ አርማውን የያዘ ሳይሆን የኢትዮጵያን ሰደቅ አላማ ያለ
መንግስት አርማ መለያ ሰራዊታችን ሲይዘው የኖረ ነው።
://www.google.com/search?q=Ethiopian+military+vehicles&rlz=1C1TSNO_enUS485US485&tbm=isch&t
bo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjh_52Y45jSAhUC4yYKHQlgDzwQsAQILg&biw=1366&bih=662
#imgrc=sM6IwsrYMFHDhM:

የሴኔጋል ወታደሮች እና ሰንደቅ አላማቸውን መሳርያቸውን እና ተሽከርካሪዎቻቸውን በበለጠ ለመመርመር ሊንኩ እነሆ ከዚህ በታ በሚታየው
ገብታችሁ ተመልከቱት።
https://www.google.com/search?q=senegal+military+vehicles&rlz=1C1TSNO_enUS485US485&tbm=isch
&imgil=85TkH6v1x8h6tM%253A%253BdiGLkLqFmsPc9M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.j
anes.com%25252Farticle%25252F59321%25252Fsenegal-parades-new-chinesearmour&source=iu&pf=m&fir=85TkH6v1x8h6tM%253A%252CdiGLkLqFmsPc9M%252C_&usg=__vS6ZP
L61HWxzicmuuAgmIYGyy9s%3D&biw=1366&bih=662&ved=0ahUKEwjZntCm4pjSAhWLOSYKHTXuAC
UQyjcIOA&ei=FsinWNm7CYvzmAG13IOoAg#imgrc=_
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